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RESUMO - Com a finalidade de estudar a Razão de Adsorção de Sódio – RAS e o 
risco de Salinização dos rejeitos produzidos por dessalinizadores implantados no 
semiárido paraibano em comunidades atendidas pelo Programa Água Doce – PAD, 
foram selecionadas 10 amostras e realizado análises físico-químicas visando a 
determinação da Condutividade Elétrica e as concentrações de Cálcio, Magnésio e 
Sódio presentes, sendo esses parâmetros importantes para a classificação das 
águas quanto aos riscos de salinização e sodificação. Todas as amostras 
apresentaram altos riscos de salinização, apenas quatro apresentam baixo risco 
quanto a sodificação do solo, as demais possuem riscos significativos. 
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ABSTRACT - With the purpose to study the Reason of Adsorption of Sodium - SAR 
and the risk of salinity of the concentrate produced for desalination machine  
implanted in the half-barren paraibano in communities taken care of for the Programa 
Água Doce - PAD, had been selected 10 samples and carried through you analyze 
physicist-chemistries aiming at the determination of the Conductivity, and the 
concentrations of Calcium, Magnesium and Sodium gifts, being these important 
parameters for the classification of waters how much to the salinity risks and sodium 
salinity. All the samples had presented high risks of salinity, only four present low risk 
how much the scaling of sodium of the ground, excessively possesses significant 
risks. 
 
Key words: desalinization, salinization, sodification. 
 
 
1 – INTRODUÇÃO  
 

Devido a sua formação geoquímica, poços tubulares situados no semiárido 
paraibano podem apresentar elevadas concentrações de sais dissolvidos na água, 
impossibilitando assim, o uso da mesma pelas comunidades. 

Visando minimizar esse problema, no ano de 2005 foi criado o Programa 
Água Doce – PAD, onde o mesmo tem como objetivo implantar dessalinizadores em 
comunidades difusas onde a única fonte de água são os poços que apresentam 
água imprópria para o consumo humano. 
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O processo de dessalinização tem como objetivo, retirar os sais dissolvidos na 
água deixando-a adequada para o consumo humano, onde o mesmo é composto por 
três correntes a alimentação (água bruta), permeado (produto) e o concentrado 
(rejeito). Esse último é o grande problema deste processo, pois seu contato direto 
com o solo, por apresentar uma alta concentração de sais, pode causar sérios 
danos, como por exemplo, o processo de desertificação. 

O Programa Água Doce, vem utilizando o rejeito dos dessalinizadores, dentre 
outras atividades, para a irrigação da ATRIPLEX NUMMULARIA, onde essa erva 
apresenta uma grande eficiência na retirada de sais presentes no solo, favorecendo 
assim o seu desenvolvimento além de tornar o processo de dessalinização 
ecologicamente correto.     

Este trabalho tem como objetivo avaliar e classificar o rejeito dos sistemas de 
dessalinização instalados no semiárido paraibano quanto a sua salinidade e 
sodicidade, desta forma avaliar se os mesmos podem ser utilizados para a irrigação.   
 
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O problema da escassez de água no mundo já foi bem diagnosticado, 
configurando-se como um dos grandes desafios para o século XXI. No Brasil, 
também é um problema que envolve há décadas vários setores da sociedade e 
reveste-se de características dramáticas em algumas regiões do país, como é o caso 
do semiárido, (PEREIRA, 2005). 

Em geral, quando não há outra opção viável e segura de dispor água doce, 
dessalinizar água salobra de poços perfurados é uma boa solução, e uma das 
técnicas mais econômicas de uso consagrado em vários países, é a osmose inversa. 

Fundamentalmente, consiste em pressurizar a água salobra circulando por 
cima da superfície de membranas seletivas acomodadas em módulos e que 
praticamente só deixam permear a água pura. Esta é recolhida como um filtrado, 
para distribuição aos usuários. O sal retido se concentra na corrente que não passa 
pela membrana, sendo esta recolhida para descarte ou aproveitamento posterior 
(como, por exemplo, em tanques de criação de peixes). Os principais fatores 
técnicos determinantes da eficiência do processo é a qualidade da água salobra 
disponível (HABERT et al.,1997). 
 Na dessalinização de águas, a osmose inversa, do ponto de vista técnico e 
econômico, é um dos processos mais versáteis podendo ser usado numa ampla 
faixa de concentração de sais dissolvidos. Para que se obtenha um desempenho 
adequado na produção de água potável e no tempo de vida das membranas, a água 
subterrânea ou de superfície deve ser pré-tratada antes do processo de osmose 
inversa. 

O fenômeno de osmose foi descoberto por Abbè Nollet há mais de 200 anos 
quando ele observou o transporte da água através de uma bexiga de porco que 
tampava a boca de uma jarra contendo “espírito de vinho” (LONSDALE, 1982). 

A osmose é um fenômeno físico-químico natural, quando dois líquidos com 
diferentes concentrações de sais em solução são separados por uma membrana 
semipermeável, naturalmente o solvente da solução mais diluída passa pela 
membrana em direção da concentração mais concentrada. O processo continua até 
alcançar um ponto de equilíbrio, no qual a coluna da solução mais concentrada 
estará acima da mais diluída, esta diferença de altura entre as colunas se denomina 
pressão osmótica. 
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A osmose inversa ou hiperfiltração acontece quando uma pressão mecânica 
superior a pressão osmótica é aplicada no lado da solução mais concentrada 
invertendo-se, desta maneira, o sentido do fluxo de soluto que atravessa a 
membrana, obtendo-se assim uma corrente de água purificada isenta de sais, vírus, 
bactérias e fungos. 
 A taxa de transporte de água através da membrana depende das 
propriedades da mesma, da temperatura da solução, da diferença de pressão 
aplicada na membrana, e a baixa diferença de pressão osmótica entre e solução 
mais concentrada e a de menor concentração (AMJAD, 1992). 

A Razão de Adsorção de Sódio – RAS junto com a salinidade são parâmetros 
importantes a serem analisados em uma água destinada a irrigação. Uma água com 
um alto teor de sais, apresenta uma grande velocidade de infiltração, enquanto 
águas com baixa salinidade, ou alta proporção de sódio em relação ao cálcio e 
magnésio, que é a RAS, diminui essa velocidade. 

A classificação da água segundo o U.S. SALINIT LABORATORY SATFF 
utiliza a condutividade elétrica (CE) para avaliar o risco de salinidade e RAS para 
avaliar o risco de sodicidade. Em relação a salinidade as águas se classificam em C1 
– baixa salinidade, C2 – média salinidade, C3 – alta salinidade e C4 – muito alta, no 
que diz respeito a sodicidade se classificam em S1 – baixa, S2 – média, S3 – alto, 
S4 – muito alto (BERNARDO et al., 2005).  
 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

As análises físico-químicas do rejeito dos dessalinizadores foram realizadas 
no Laboratório de Referência em Dessalinização – LABDES, localizado no âmbito da 
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, essas análises foram realizadas 
no ano de 2005 referentes aos dessalinizadores implantados em comunidades 
atendidas pelo Programa Água Doce. 

Os parâmetros analisados foram condutividade elétrica (CE), Sódio (Na+), 
Cálcio (Ca2+) e Magnésio (Mg2+), todas as análises foram realizadas de acordo com 
a metodologia descrita no STANDARD METHODS. 

A relação com os nomes das comunidades e cidades onde se encontram os 
dessalinizadores estão relacionados no Quadro 1: 

 
 Quadro 1 – Relação das Comunidades Atendidas pelo PAD. 

No COMUNIDADE/CIDADE 
1 Roça Velha/ Camalaú – PB  
2 Sede/Serra Braça – PB  
3 Barreirinhas/ Carnaúbas – PB  
4 Pedra D’Água/Caturité – PB  
5 Sede/Caraúbas – PB  
6 Açude de Dentro/Campina Grande – PB  
7 Nova Palmeira/Nova Palmeira – PB  
8 Carretão/ Campina Grande – PB  
9 Ligeiro/ Serra Branca – PB  

10 Caluete/ Boa Vista – PB  
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O Cálculo da Razão de Adsorção de Sódio foi realizado utilizando a seguinte 
equação:  
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Onde:  
RAS = Razão de Adsorção de Sódio 
Na+ = Concentração de sódio em meq L-1 
Ca2+ = Concentração de cálcio em meq L-1 
Mg2+ = Concentração de magnésio em meq L-1  
 
Esta equação avalia o teor de Sódio em relação ao Cálcio e Magnésio.     
 
4 – RESULTADOS DE DISCUSSÕES  
 
4.1 – No Quadro 2 encontram – se os resultados dos parâmetros analisados 
bem como o resultado da RAS. 
 
 
   Quadro 2 – Parâmetros Analisados e o resultado da RAS. 

PARAMÊTROS AMOSTRA 
CE(µS/cm) Ca2+(mg/L) Mg2+(mg/L) Na+(mg/L) RAS 

1 6.120,00 182,50 244,5 39,80 0,45 
2 2.660,00 122,20 75,40 302,10 5,28 
3 1.806,00 26,00 13,80 394,80 15,51 
4 5.260,00 207,50 147,90 563,60 7,27 
5 1.050,00 110.50 89,70 83.40 1,42 
6 3.930,00 158,50 157,80 558,00 7,47 
7 1,380,00 90,00 340,80 2.318,80 24,86 
8 1.634,00 379,00 744,30 2.392,20 16,35 
9 6.040,00 244,50 311,40 810,30 8,06 

10 9.250,00 212,00 233,70 2.962,00 33,21 
    

Em relação a condutividade elétrica, as amostras 1, 4, 6, 9 e 10, 
apresentaram uma  diferença significativa em relação as outras, o que indica que 
esses rejeitos apresentam uma maior concentração de sais dissolvidos; 

A concentração de cálcio e magnésio apresentou variações significativas para 
todas as amostras analisadas, no que diz respeito ao sódio, as amostras 7, 8 e 10 
apresentaram grande diferença entre as outras, mais uma considerável proximidade 
entre seus valores; 

 No que diz respeito a RAS, as amostras 3, 7, 8, e 10 possuem os maiores 
valores, isso indica que, as mesmas apresentam uma maior concentração de sódio 
em ralação ao cálcio e magnésio, solos irrigados com essas águas, podem 
apresentar uma baixa infiltração, prejudicando assim o desenvolvimento das 
culturas. 
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4.2 – O Quadro 3 apresenta a classificação das  amostras em relação a sua 
Salinização e Sodificação.  
 
 

Quadro 3 – Classificação das amostras quanto a salinização e sodificação. 
Classificação No  

Salinização Sodificação 
1 C4-S1 Muito Alto Baixo 
2 C4-S1 Muito Alto Baixo 
3 C3-S3 Alto Médio 
4 C4-S1 Muito Alto Baixo 
5 C3-S1 Alto Baixo 
6 C4-S2 Muito Alto Baixo 
7 C3-S4 Alto Alto 
8 C3-S3 Alto Médio 
9 C4-S2 Muito Alto Baixo 

10 C4-S4 Muito Alto Muito Alto 
 
As amostras 1, 2, 4, 6, 9 e 10 apresentaram um risco de salinização muito 

alto, esse fato ocorre devido à alta concentração de sais dissolvidos nessas 
correntes, já as amostras 3, 5, 7 e 8 possuem um alto risco quanto a salinidade, 
dessa forma todas as amostras analisadas podem apresentar problemas caso sejam 
utilizadas para a irrigação.  

No que diz respeito a sodificação, as amostras 7 e 10 apresentaram riscos 
alto e muito alto respectivamente, isso indica que, as  mesmas apresentam um 
grande potencial de impermeabilização do solo, a 3 e 8 apresentam um risco médio 
e as amostras 1, 2, 4 e 5 um baixo risco. 
 
5 – CONCLUSÕES  
 

Todas as amostras apresentaram uma grande concentração de sais 
dissolvidos, esse fato favorece a infiltração da água no solo, mais por outro lado, 
pode  prejudicá-lo devido seu alto risco de salinização. 

As amostras 1, 2, 4, 5, 6 e 9 apresentaram baixos valores de sodificação, as 
demais, no caso da utilização dessas águas para fins de irrigação, apresentariam 
problemas no que diz respeito à infiltração no solo.     

Embora essas seis amostras tenham apresentado uma RAS baixa, seu uso 
para fins de irrigação, pode prejudicar o solo, devido seus altos valores de 
salinização. 
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